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SÄÄNNÖT
Nimi, tarkoitus ja toiminta
1.§ Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Curling ry ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.
2.§ Yhdistyksen tarkoituksena on curlingharrastuksen levittäminen ja ylläpitäminen Hyvinkäällä
3.§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoitustilaisuuksia, kilpailuja ja keskustelutilaisuuksia ja
yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, hankkia ja omistaa toimintansa varten tarpeellista kiinteää ja
irtainta omaisuutta sekä kartuttaa varojaan keräyksillä ja julkaisutoiminnalla sekä järjestämällä maksullisia juhla-,
kilpailu- yms. tilaisuuksia asianomaisella luvalla.

Jäsenyys
4.§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy sen tarkoitusperät ja suorittaa
vuosikokouksen määräämän liittymismaksun sekä vuosittaiset jäsenmaksut ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.
Yhdistyksen toiminnassa erikoisesti ansioituneita henkilöitä voi yhdistys kutsua kunniajäsenikseen.
Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Kokoukset ja äänestystapa vaaleissa
5.§ Yhdistyksellä on vuosittain kaksi kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja siinä
1) valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle,
2) valitaan kaksi varsinaista sekä kaksi varatilintarkastajaa,
3) käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokous pidetään viimeistään lokakuussa ja siinä
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

käsitellään yhdistyksen vuosikertomus,
käsitellään edellisen toimintavuoden tilit ja tilintarkastajien niiden johdosta antama lausunto,
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
käsitellään yhdistyksen hallituksen laatima toimintasuunnitelma,
käsitellään yhdistyksen hallituksen laatima tulo- ja menoarvio,
määrätään liittymis- ja jäsenmaksut,
päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten palkkioista ja
käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.

Asiat voivat tulla kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäviksi, jos niistä on tehty kirjallinen ilmoitus yhdistyksen
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
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6.§ Yhdistyksen hallitus voi kutsua jäsenet ylimääräiseen kokoukseen milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle myös aina, kun vähintään 1/10 jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselta nimettyä asiaa varten. Kevät- ja syyskokouksesta on ilmoitettava vähintään neljä (4)
viikkoa ennen kokousta. Ylimääräisestä kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta. Kokouskutsut lähetetään sähköpostilla sekä ilmoitetaan seuran Internet-sivuilla. Kokouskutsussa on
huomioitava yhdistyslain määräykset. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan yhdistyksen hallituksen päättämällä
tavalla
7.§ Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksissa asiat ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalin ollessa
kysymyksessä ratkaisee arpa. Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan kuitenkin tehdä
päätös vain, jos sitä on kannattanut vähintään kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen
purkamisesta on vähintään samanlaisella äänten enemmistöllä vahvistettava toisessa kokouksessa, joka on
pidettävä aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä kokouksesta, jossa aikaisempi päätös tehtiin.

Hallinto
8.§ Yhdistyksen asioita hoitaa sen lain mukaisena hallituksena hallitus, johon kuuluun vuodeksi kerrallaan valittu
puheenjohtaja sekä kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimintakausi on kaksivuotinen ja heistä on vuosittain
erovuorossa kolme (3) jäsentä, ensimmäisellä kerralla arvan perusteella, myöhemmin vuoroittaisperiaatteen
mukaisesti. Ehdokkaat hallituksen jäseniksi on ilmoitettava kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta seuran
puheenjohtajalle ja hallitukselle joko sähköpostitse tai kirjeellä.
Yhdistyksen hallitus valitsee tarvittavat virkailijat. Hallitus valitsee jäsenistään varapuheenjohtajan vuodeksi
kerrallaan. Sihteerinä toimii yhdistyksen sihteeri. Hallitus on päätösvaltainen, kun joko puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.
Hallituksen jäsenen tulee olla Hyvinkään Curling ry:n jäsen.

9.§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen
jäsenen kanssa.

Tilit
10.§ Yhdistyksen toimikausi käsittää 1.8.–31.7. välisen ajan. Yhdistyksen tilit esitetään tilintarkastajien
tarkastettavaksi 15. päivään syyskuuta mennessä. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle
syyskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen purkautuminen
11.§ Jos yhdistys päätetään purkaa tai lakkauttaa, joutuvat yhdistyksen jäljelle jääneet varat Hyvinkään kaupungille
käytettäväksi urheilutoiminnan edistämiseen.
12.§ Muuten noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä

Hyvinkäällä 17.10.2012

Paavo Ruottu
Puheenjohtaja

Paavo Kuosmanen
Sihteeri

